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Orientul, `ntr-o poveste
cu studen]i 

Ahmed a terminat facultatea

anul trecut, dar [i-a prelungit

„excursia” `n Rom=nia

tinerii arabi vin la studii doar

dac\ s`nt `n grija vreunui frate
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Rectorii, lua]i la bani
m\run]i de Ministerul
Economiei [i finan]elor

Ecaterina Andronescu a

acuzat de rea-credin]\ inten]ia

raportului `ntocmit de minister

num\rul universit\]ilor din

Rom=nia s-ar putea reduce la

cincisprezece

Singura sesiune a[teptat\
programul evenimentelor din

cadrul Festivalului Studen]esc
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Cet\]eanul suspendat
c`nd trebuie s\ se aud\ „vocea

poporului”, rom=nul va striga

`ntotdeauna ultimul
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~n vremuri `n care `n Statele Unite ale
Americii zeci de tineri s`nt uci[i `n ac]iuni
teroriste, patru studen]i din Ia[i s`nt cerce-
ta]i pentru crim\ cu premeditare, iar doi
dintre ace[tia s`nt `nc\ `n liberatate. 

~ntreg mediul studen]esc a fost atins de
fapta criminal\ a acestora. O poveste `nc\
destul de neclar\ contureaz\ liniile gene-
rale ale tragicului eveniment: o student\
`n anul al II-lea, Mihaela, `mpreun\ cu
iubitul s\u, Vlad, ucide cu cruzime b\rbat-
ul care `i fusese amant. Apoi, cu al]i doi
studen]i ascund cadavrul [i [terg toate
urmele. Timp de trei luni, cei patru [i-au
continuat via]a ca [i cum nimic nu s-ar fi

`nt`mplat, mut`ndu-se doar din locuin]a `n
care [i-au omor`t victima. ~n tot acest
timp,   rudele celui ucis au anun]at dispari-
]ia, `ncep`nd cercet\rile. Toate pistele an-
chetei au dus spre vinova]i, sco]`nd la i-
veal\ antecedente penale. ~n urma trage-
diei au r\mas doi copii minori, unul dintre
ei n\sc`ndu-se la dou\ s\pt\m`ni dup\ ce
tat\l s\u a fost ucis. Ancheta continu\ `n
ciuda viciilor de procedur\ pe care le-a
`nt`mpinat.

Cei patru tr\iau o altfel de studen]ie, `n
care aveau cu totul alte preocup\ri dec`t
cele care ar trebui s\ fie deprinse `n anii de
facultate. 

telefon: 0746/230.032, fax 0232/219 520 redactia@opiniastudenteasca.ro  www.opiniastudenteasca.ro Voi trebuie s\ fi]i relaxa]i, 
c\ via]a voastr\ nu depinde de
g`ndirea unui ziarist sau a altuia

Acum, nu-[i au rostul nici discursu-
rile apocaliptice, despre o societate `n
destr\mare, nici despre pierdutele valori,
nu ajut\ nim\nui nici fatalismele, pre-
cum nici adev\rurile ascunse. Din zbo-
rul tinere]ii lor, patru studen]i au f\cut pr\-
bu[ire, iar din plutire, alunecare `n ge-
nunchi pe un patinoar provizoriu, al bu-
curiilor date de o str\lucire neagr\, a ma-
[inilor [i banilor. 

Cu o minim\ `n]elegere a vie]ii, ne pu-
tem `ntreba c`t de s\rac poate s\ fie su-
fletul unui t`n\r care, de[i `nscris `n oas-
tea studen]ilor, ajunge s\ tr\iasc\ o fapt\
a[a de trist\, cu un cu]it de buc\t\rie, o
ma[in\ furat\ [i c`]iva saci de p\m`nt fer-
til, pentru flori? Senza]ionalul crimei se
va mai zbate o vreme la [tiri, la tribunal
[i `n reconstituiri poli]iene[ti. Chipurile
lor se vor uita, iar cartea grea a istoriei
mici, cu uciga[i [i p\rta[i, `i va `nghi]i pe
Daniel, Mihaela, Alexandru [i Vlad. 

R\m`n `ns\ ni[te p\rin]i care s\ po-
vesteasc\, p`n\ la b\tr`ne]e, cu aceea[i ui-
mire [i dragoste, c\ nu s-ar fi putut g`ndi
m\car la puii lor – „buni, lini[ti]i, silitori
la [coal\” – ca la ni[te fiin]e `n stare s\
bage un om `n morm`nt. R\m`n profesori
care s\ dea m\rturie pentru ei, s\ le fac\
portrete psihologice `n vorbe oarbe:
„cult, silitor”, r\m`n colegi care vor tre-
bui s\ fac\ un efort de memorie pentru a-
i descrie, pentru c\ „nu prea mai d\deau
pe la [coal\”. R\m`n vecinii de pe scara
blocului, s\ speculeze `n jurul propriilor
idei despre „droguri” [i „anturaj”, „[antaj”
[i „gelozie”. 

Poate dac\ ar trimite avoca]ii la
plimbare, dac\ ar `n]elege ce au p\]it [i
abia apoi ce au f\cut, sinistrul cvartet ar
m\rturisi, fiecare, luat deoparte: „Nu
[tiu, cred c\ m-am pierdut”. Mihaela ar
spune c\ n-a avut niciodat\ p\rin]ii ei, c\
n-a sim]it vreodat\ s-o lege ceva anume
de nimeni. Vlad –  c\ era „prea iste]” ca
s\ mai priceap\ lucruri m\runte, simple,
– oricum ai lovi o inim\, ea va `nceta s\
bat\. Apoi, prietenii lor, Daniel [i Ale-
xandru, s-ar l\uda c\ „eram ca o hait\,
`n]elegi? V`nam `mpreun\...”. Solidari-
tatea nu-[i avea nici o limit\. Putem
chiar s\ ne imagin\m c\ `n ziua aceea a
fost de-ajuns un bip ca ei s\ alerge spre
apartamentul din strada Frumoasa, s\ a-
jute „la cur\]irea” locului unde, ademe-
nit de un destin al s\u, un om `[i `mpr\[-
tiase s`ngele. 

Un film tragic, cu stop-cadru pe  Ia-
[ul grani]elor fine,  a Copoului edenic,
cu biblioteci, covrig\rii [i c\mine, dar [i
a lumii cartierelor, cu „lupi” ascun[i,
care nu se dau `napoi de la nimic. Zborul
lor e mereu invers. Fulger\tor, cu aripile
`n jos.

Dana BBALAN
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